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A Copa do Mundo é nossa!
Por que não?
Uma das mais relevantes contribuições do governo Lula e Dilma
está no campo simbólico — o resgate da autoestima das classes populares e o combate do complexo de “vira-latas” que as elites brasileiras
construíram ao longo de quinhentos anos e da qual são beneficiárias,
porque o desdém ao potencial do povo brasileiro ajuda a manter as
classes mais pobres no acesso eterno do elevador de serviço.
A última década foi a retomada do símbolo de uma nação trabalhadora, criativa na solução de seus problemas e próspera de riquezas
naturais, iniciada nas administrações Vargas e mantida com Juscelino
e Jango, mas bruscamente interrompida pelo golpe militar. A partir
dos anos 1960, a autoimagem do brasileiro nunca foi tão esculachada,
principalmente pela mídia, paga com dinheiro norte-americano para
louvar tudo o que há lá fora.
Ao criar o Bolsa-Família e transformá-lo em uma política de estado,
retirando 44 milhões de brasileiros da miséria, Lula iniciou o círculo
virtuoso. O salário mínimo subiu gradualmente dos US$ 80 de 2002
para mais de US$ 329 em mai/2014, a taxa de desemprego reduziu
de 12,6% (2002) para 4,9% (abr/2014), enfim uma série de outros indicadores positivos que implicaram na evolução histórica do Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH).
Milhões têm uma oportunidade que foi negada a seus pais e avós.
Podem comprar seu carrinho ou sua motocicleta para trabalhar por
conta própria, adquirir finalmente seu imóvel por meio do “Minha
Casa, Minha vida”, acesso facilitado ao cobiçado ensino universitário
através do FIES, Enem, Prouni, Sisu e cotas sociais, ou o Pronatec para

os que escolheram o caminho técnico. Estes são os brasileiros que engordam a classe C. Não é à toa que as políticas implementadas pelo PT
são copiadas em todo o mundo, recebem prêmios e Lula é chamado de
“o cara” pelo presidente Barak Obama, desejoso em ter o Brasil como
parceiro preferencial.
É exatamente por isso, que, no campo simbólico, o PT é tão combatido por uma parcela da classe média, que sempre elegeu o consumo
e o privilégio de oportunidades como símbolo que os destaca dessa
“gente feia, ignorante e brega”. Se o termo parece agressivo, uma voltinha pelo facebook vai revelar que a maioria dos comentários na verdade são impublicáveis. Qualquer avanço é encarado com um retrocesso, como o caso dos Mais Médicos. E qualquer indicador econômico
positivo será torcido para parecer preocupante. Poucos sabem, mas o
“tímido” PIB Brasileiro (2,8%) é o terceiro maior crescimento mundial
em 2013, à frente dos “grandes” EUA (1,9%) e Alemanha (0,4%).
A destruição da autoestima do brasileiro é parte de uma estratégia muito maior. Os comentários dos “colunistas” e “urubólogos” da
grande mídia escondem, na verdade, interesses internacionais em
curso. No ano passado, Robson Andrade, presidente da Confederação
Nacional da Indústria e amigo de Aécio Neves, esteve nos EUA com
um grupo de empresários brasileiros quando pronunciou um discurso emblemático em que promete ressuscitar a Alca entre os políticos
brasileiros. Ao mesmo tempo, Armínio Fraga, cotado para ministro da
Economia de Aécio numa eventual vitória, adiantou à imprensa paulista: “O salário mínimo cresceu muito ao longo dos anos (...) É outro
tema que precisa ser discutido”, disse defendendo a necessidade de
medidas impopulares.
Impopulares para quem? Certamente não será para o FMI, que no
governo Lula perdeu sua posição de credor cujas exigências passavam

pela privatização das universidades federais. É bom lembrar que a
grande imprensa que fustiga o governo do PT é formada pelos mesmos
conglomerados que conspiraram para o Golpe de 64 – as riquíssimas
famílias Frias, Mesquita, Saad, Marinho — atendendo a interesses econômicos dos EUA.
Um registro exemplar dessas movimentações de bastidores para
boicotar a identidade nacional está na Carta-Testamento de Getúlio
Vargas, em que se denuncia uma campanha subterrânea dos grupos
internacionais aliada a grupos nacionais revoltados contra o regime de
garantia do trabalho, cuja sanha eram os lucros extraordinários. “Quis
criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através
da Petrobrás e, mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobrás foi obstaculada até o desespero. Não querem que o
trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente”.
Não convém duvidar da sinceridade de um homem prestes a tirar
a própria vida. Arrisco a dizer
que a história se repete, mas com uma
diferença: hoje temos uma classe C
pujante que não
existia na época
de Vargas. Ou sua
vida não melhorou nos últimos
dez anos? Responda com sinceridade, por favor.

Alterações urbanas

O gabinete está bem atuante nesse processo de alteração das regras
de ocupação urbana em diversos bairros tradicionais. No ano passado,
denunciamos os projetos de utilizar o antigo Mercado Distrital de Santa
Tereza para uma grande escola do Senai e a construção do Centro Administrativo de BH, no bairro Lagoinha. A articulação das associações de
bairros, do nosso mandato e de segmentos da cidade foi fundamental
para recuarem na proposta anunciada sem consulta prévia à comunidade.
Também em 2013, brigamos muito para que o prefeito convocasse
a Conferência Municipal de Política Urbana, atribuição de sua competência. Com projetos que modificarão inexoravelmente a ocupação da
cidade, defendemos que a conferência seria o momento mais adequado
para os embates. Conseguimos arrancar da PBH que tais projetos só tramitem na Câmara, após a Conferência.
Márcio Lacerda postergou o processo para 2014 e agora colhe os frutos de um processo tumultuado, com diversos segmentos abandonando
a Conferência. Junho é mês de copa do mundo, depois eleição... Mas
estamos alertas.

Audiência pública

Sobre mudanças nas ADEs, Arnaldo Godoy solicitou e presidiu uma
audiência pública (7/5). Diante dos questionamentos de representantes
dos bairros atingidos, foi oficializada à PBH uma solicitação para imediata suspensão da Conferência Municipal de Política Urbana e o retorno
para quatro questões que não foram respondidas pelos representantes
da PBH durante a audiência.
O mandato apoia a iniciativa do movimento “Salve Santa Tereza”,
que colhe assinaturas para o tombamento do Mercado Distrital e sua
utilização para atividades culturais e gastronômicas.

A BH que queremos
No ano passado, Arnaldo Godoy protocolou dois projetos de lei que
tratam da questão do meio ambiente — o PL 700/13, que proíbe a cobertura de ribeirões e córregos na cidade e determina recuperação e
preservação dos cursos remanescentes, e o PL 702/13, que propõe a
reserva de faixas permeáveis na pavimentação das vias públicas.
A primeira proposta tem gerado uma discussão sobre políticas públicas que têm o automóvel como seu objetivo inequívoco. “A cidade
é feita para as pessoas e destinada ao convívio delas. No futuro, quem
sabe, não abriremos todos os ribeirões e córregos que foram tampados
e dar lugar a parques lineares e ciclovias ao longo desses canais abertos
e despoluídos. Várias cidades têm adotado esse procedimento que melhora o clima local e a qualidade de vida”, aposta Godoy.
O segundo projeto é uma alternativa para minimizar as inundações
cada vez mais frequentes no período de chuvas. “Uma faixa de calçamento permeável nas vias evita que a águas corram imediatamente
para os bueiros ou canais subterrâneos e recompõe os lençóis freáticos”,
completa.
Arnaldo tem conversado com alunos de engenharia ambiental e
geografia de diversas faculdades para discutir essas propostas. O resultado foi (5/5) um seminário na Câmara Municipal, com a presença
de Roberto Andrés (arquiteto e urbanista/UFMG), Marcus Vinícius Polignano (doutor em Saúde Pública/UFMG e coordenador do projeto
Manuelzão), Fernando Luiz Lara (arquiteto e PhD pela Michigan University) e do advogado Delio Malheiros, vice-prefeito e secretário de
meio ambiente de BH.

Homenagens
Neste semestre, o mandato manteve a prática de não homenagear
“autoridades” e optar pela gente comum que constroi o afetivo da cidade. No dia 2/4, prestamos o merecido reconhecimento à Rádio UFMG
Educativa, dirigida pelos jornalistas Elias Santos e Kiko Ferreira. A razão
foi o trabalho realmente cultural e educativo realizado pela emissora e,
também, reforçar a necessidade de democratização dos meios de comunicação do Brasil. Não se constroi um país honesto e franco sob um
monopólio de informação que pertence à meia-dúzia de famílias poderosas.
No dia 15/5, quem recebeu a homenagem foi o Curso de Geografia
do Unibh, que completa 15 anos. “Cada vez mais tenho a convicção de
que somente através da política é que nosso país encontrará a mudança
que precisa e requer. Mas o amadurecimento político passa, essencialmente, pela educação, conhecimento e a valorização da docência, pois
o número de matriculados nos cursos de licenciatura tem caído a cada
ano”, destacou Godoy.

Plenária do mandato
Diante a decisão de Arnaldo de apresentar ao PT sua pré-candidatura
a deputado estadual, fizemos uma conversa (13/5) com colaboradores e
amigos mais próximos sobre os desafios que se apresentam neste ano.
Já dizia Rauzito que “sonho que se sonha junto é realidade”. A realidade
vai tomando forma de propostas consistentes para a cultura e o meio
ambiente no estado. Vamos que vamos.

Salto de qualidade na
educação e na saúde
Nas manifestações que ocorreram no ano passado, durante a Copa
das Confederações, foi dada muita visibilidade ao assunto “escolas e
hospitais no padrão Fifa”. Daí em diante, o tema está na ponta da língua
da oposição. É importante sabermos que muito já foi feito e que esse
tipo de investimento não é evidente no presente – seus resultados são
futuros. Os dados são de novembro de 2013.

Educação no Brasil
Ensino superior
Prouni – 505 mil estudantes são beneficiados atualmente (outros
287 mil já se formaram graças a bolsas do governo)
Ciência sem fronteira – Já concedeu 59,5 mil bolsas no exterior
Universidades – desde 2003 foram criados 173 campi (são 321, ao
todo), abrindo mais 53 mil vagas no curso superior federal.
Ensino técnico - Desde 2003, foram criadas 427 escolas na rede federal de ensino técnico e profissional, criando mais 176 mil vagas. Atualmente 519 mil brasileiros estudam em 567 campi.
Alimentação - O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
beneficia 43 milhões de alunos de 161 mil escolas brasileiras.
Pró-infância – Entre 2011/2014, 4,9 mil creches foram aprovadas
pelo Brasil, demandando investimentos de R$ 6,2 bilhões.

Educação em Minas Gerais
Ensino superior
Prouni – Beneficia 59 mil estudantes no estado (38 mil já se formaram no ensino superior).
Ciência sem fronteiras – 11 mil bolsas internacionais para alunos
mineiros.
Universidade – Foram criados, a partir de 2003, 16 novos campi que
abriram mais 6 mil vagas no ensino superior de Minas.
Ensino técnico – A rede federal de ensino técnico e profissional de
Minas Gerais, disponibiliza 65,5 mil vagas distribuída em 55 campi (33
criados a partir de 2003).
Alimentação – PNAE beneficia a 4,1 milhões de alunos de 14,2 mil
escolas mineiras, com repasse de R$ 298 milhões (jan/2013).
Pró-infância – Entre 2011/2014, 549 creches foram aprovadas em
Minas, demandando investimentos de R$ 681 milhões.

Observação: a atuação do governo federal vai além do mencionado, com investimentos para a construção e cobertura de quadras escolares, os programas
Mais Educação e Escola Acessível, construção de salas de recursos multifuncionais e de praças para esportes e cultura.

Saúde no Brasil
Unidades Básicas de Saúde – Em 2013, o investimento em UBS foi
da ordem de R$ 3,5 bilhões, sendo que, de 2010 até agora, foram construídas 7 mil unidades.
Unidades de Pronto Atendimento – Nos governos Lula e Dilma foram construídas 278 UPAs no Brasil, recebendo investimentos de
R$ 1,96 bilhão.
SAMU – O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência conta com
2,2 mil ambulâncias básicas e 560 ambulâncias avançadas, além de 183
centrais de atendimento.
Saúde da Família – 34,4 mil equipes atendendo a 56% da população.
Brasil Sorridente – 22,8 mil equipes
atendendo em 989 centros de especialidade.
Medicamentos – 25,6 mil unidades
do “Farmácia Popular” onde são
comercializados medicamentos a preços
subsidiados. A distribuição de remédios
gratuitos para hipertensão e diabetes
beneficia mensalmente mais de 5 milhões
de brasileiros.

Saúde em Minas Gerais
Unidades Básicas de Saúde – De 2010 até agora foram construídas
946 UBS em Minas Gerais, aumentando o número para 5.155 funcionando no estado.
Unidade de Pronto Atendimento – Nos governo Lula e Dilma, Minas
Gerais recebeu 31 novas UPAs, ampliando a rede para 107 no estado.
SAMU – São 138 ambulâncias básicas e 33 avançadas, distribuídas
em 16 centrais de atendimento.
Saúde da Família – 4,5 mil equipes que cobrem 69,6% da população
do estado.
Brasil Sorridente – 2,6 mil equipes em 85 centros de especialidade
do programa.
Medicamentos – 5,1 mil unidades do “Farmácia Popular” e quase
um milhão de mineiros recebem, todos os meses e gratuitamente, remédios para hipertensão e diabetes.

Observação: O Ministério da Saúde desenvolve vários programas no país, o
mais recente é o “Mais Médicos”, que, em abr/14, já conta com 355 profissionais
para beneficiar 4,1 milhões de mineiros, No Brasil, dados de maio de 2014 dão
conta que 9,5 mil médicos já atendem a população do país.

Impresso
Especial
9912251773/2010 - DR/MG
CÂMARA MUNICIPAL DE
BELO HORIZONTE

DEVOLUÇÃO
GARANTIDA
CORREIOS

Boletim Informativo do Gabinete
do Vereador Arnaldo Godoy
Chefe de Gabinete: Ivani Ferreira
Assessoria Política: Célio Cruz
Assessoria Parlamentar: Aparecida Delavy, Ilca Morais, Juliana Gontijo,
Kleberth Mendes, Lucas Rocha, Roberto Raimundo e Vilmar Oliveira
Assessoria de Imprensa: Fernando Righi Marco - MG 05004
Comunicação Visual: Rafael Andrade
Administração: Igor Coutinho, Thaiz Santana e Vivaldo Cardoso
Endereço: Av. dos Andradas, 3.100 - Gab. 305b - Santa Efigênia Belo Horizonte - 30260-070 - Fones: 3555-1164 e 3555-1165
Impressão: TCS Gráfica — Tiragem 13 mil exemplares
www.arnaldogodoy.com.br

ArnaldoGodoyPT

arnaldogodoy@arnaldogodoy.com.br

@arnaldogodoy

